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Innledning 
Dette heftet inneholder fem forslag til BM-samlinger: Tre beregnet på barnehagebarn og to 
for skolebarna, men lån gjerne ideer fra samlingene på tvers av aldersgruppene. Samlingene 
for skolebarna går grundigere inn i spørsmålet «hvorfor misjon?» 

 

Hånddokka Elly! 
 

I filmene beregnet på barnehagebarna, introduserer vi i år en 
ny maskot: Hånddokken Elly. Det er mulig å låne Elly. Ta i såfall 
kontakt på epost jaarvik@nlm.no  
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3 samlinger for barnehagebarn 
 

Samling 1: Velkommen til Indonesia! 
 

Innledning: 

Fly til Indonesia. Se kopieringsoriginal av flybillettene bakerst i dette heftet. Kopier opp og 
del ut billetter til barna. De som kan skrive navnet sitt kan gjerne få skrive det på selv. Om 
dere ønsker det kan dere merke stolene, og billettene med seter så kan barna øve seg på å 
finne riktig sete.  

Kle dere ut som flypersonale. Rop opp tid for bording, la barna vise billettene sine før de går 
om bord i flyet. Flyet lager dere av stoler i rekke. Husk midtgang. Sjekk at alle har festet 
setebeltet. Kanskje trenger dere munnbind også. Annonser hvor flyet skal, og sett kursen 
mot Indonesias hovedstad Jakarta. Dette er en skikkelig lang tur - så server gjerne noe mat 
på turen. Kanskje må dere sove litt underveis også? Indonesia er et øyrike. Er det noen som 
ser noen øyer der nede? 

Vis film: 

Denne episoden av youtube-kanalen «Intro» handler om misjonsoppdraget og 
Misjonssambandets arbeid i Indonesia. Start filmen 3 minutter og 55 sekunder inn i 
episoden og vis filmklippet som handler om Indonesia. Avslutt visningen 4 minutter og 52 
sekunder inn i episoden.  

Verdens Største Oppdrag! - YouTube 

Samtale: 

Se kopieringsoriginal av verdenskartet bakerst i dette heftet. Finn Norge og Indonesia på 
kartet. Snakk om at vi bor i Norge. Norge er en del av Europa. Indonesia ligger i Asia. Er det 
noen barn i barnehagen som har vært i andre land? Da kan dere finne disse landene på 
kartet også.  

 Har dere reist til et annet land noen gang? Hvordan var det? Så dere noe spennende der? 
Hva så og hørte vi om Indonesia i filmen? Var det noe som så spennende ut? Var det noe 
som lignet på stedet der vi bor? Var det noe som så forskjellig ut? Snakk om årets Barnas 
Misjonsprosjekt. Hvordan skal vi jobbe med Barnas Misjonsprosjekt her hos oss? Hva skal vi 
gjøre for å samle inn penger? Hva skal pengene gå til?  

 

Be for Indonesia: 

• Om at flere indonesere må få høre om Jesus 
• Om at Gud må beskytte landet og folket der 
• For misjonærene våre der 
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Aktivitet:  

 

Alternativ 1: Fargelegg flagget og kartet over Indonesia. Se vedlegg bakerst i dette heftet. 
Om dere ønsker, kan dere laminere tegningene og bruke som spisebrikker. 

Alternativ 2: La barna lage sine egne sparebøsser for å samle penger til Barnas 
Misjonsprosjekt. Se fremgangsmåte i heftet «Leker og aktiviteter» 
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Samling 2: Et trygt sted å være 
 

Innledning: 

Utenfor den store byen Medan, bor fattige mennesker tett i tett langs jernbanen. Husene 
her har ikke innlagt vann eller baderom. Mennesker og dyr må gå på do ute. Den vesle elven 
som renner bak husene, er full av søppel og lukter vondt. Her finner vi Sena og familien 
hans. Foreldrene til Sena jobber med å samle søppel som de sorterer og selger videre. Å 
plukke søppel er en viktig jobb og bra for miljøet, men gir ganske lite penger.   

Når bakken begynner å dirre, vet alle at toget er på vei. Da gjelder det å passe seg! Det er 
farlig å komme i veien for toget! 

Heldigvis har Sena og de andre barna et trygt sted å være etter skoletid. Dette stedet kalles 
for et dagsenter. Her treffer barna voksne som har tid til å prate med dem. Barna får sunn 
mat, og de som har begynt på skolen, får hjelp med leksene sine.  

 

Vis film: Dagsenteret i Medan - et trygt sted å være. (versjon for barnehage) on Vimeo 

 

 

 

Be for Indonesia: 

• For dagsenteret og dem som jobber der 
• For alle barna langs togskinnene. At de må få være trygge 
• For Sena og familien hans 
• For misjonærene våre 
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Aktivitet: Lek “toget kommer” (En variant av “haien kommer”) 

Fordel barna i hjørnene av rommet. Disse hjørnene er «dagsenter» hvor barna er trygge. Gi 
gjerne hvert dagsenter sitt eget navn. 

Et av barna står i midten av rommet og er «tog». Når toget roper: «Kom ut og lek!», springer 
barna rundt på gulvet. Når toget roper «toget kommer!», må alle barna forte seg tilbake til 
sitt dagsenter. De som blir fanget av toget, blir tog neste gang. Togene kan gjerne lage 
toglyder mens de springer.  

 

Innsamlingsforslag: 

Foreldrene til Sena samlet brusbokser og annet søppel for å tjene penger til mat. Vi kan også 
samle brusbokser/brusflasker. Pengene vi får inn, kan sendes til Barnas Misjonsprosjekt.  
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Samling 3: Håndvask – viktigere enn noen gang! 
 

Innledning: 

Er det noen her som har vasket hendene sine i dag? Når pleier vi å vaske hendene våre? 
Hvordan vasker vi hendene våre? Hva kan skje hvis vi ikke vasker hendene våre?  

I Indonesia er det ikke alle steder like lett å vaske hendene. Mange mennesker mangler 
innlagt vann i husene sine. De har ingen vask med rennende, varmt vann. Og mange 
mangler penger til å kjøpe såpe for. Mange vet heller ikke hvor viktig det er å vaske 
hendene. Derfor er det mange barn i Indonesia som blir syke av smittsomme sykdommer 
som kunne vært unngått.  

Heldigvis er det noen som jobber med å lære barn å vaske hendene. Nå skal vi se en film om 
hvordan de gjør det! 

Vis film: Håndvask - viktigere enn noen gang! (versjon for barnehage) on Vimeo 

 

 

 

Be for barna i Indonesia: 

• At flere barn må få mulighet til å vaske hendene og unngå sykdom 
• At Gud velsigner arbeidet til dem som jobber med helseprosjekter i Indonesia 
• At Gud beskytter Indonesia mot korona og andre smittsomme sykdommer.  

 

Sang med bevegelser: 
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Øv inn bevegelsene til dansen som ble brukt i filmen. Du finner en instruksjonsvideo her: 
https://www.youtube.com/watch?v=1KK4EFIKOmw 

 

Aktivitet: Lag en dokketeaterforestilling 

La de største barna planlegge og gjennomføre en dokketeaterforestilling som handler om å 
vaske hendene. Vis forestillingen for de yngre barna. Enkle maler for hånddokker i filt finner 
du her: https://no.pinterest.com/pin/372180356703769685/ 

 

Formingsaktivitet: Lag en jordklode av en papptallerken 

 

 

Du trenger:  
• Papptallerken  
• Grønne ark  
• Et A3 ark som bakgrunn for “jordkloden”  
• Blå maling  
• Pensel  
• Limstift  
• Tusjer  

  
Slik gjør du:  
Mal baksiden av papptallerkenen blå.   
Riv opp det grønne papiret i små biter. Lim papirbitene vilkårlig på den blå bakgrunnen, slik 
at det ligner land og øyer. Heng jordklodene opp på veggen.  
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2 samlinger for skolebarn: 
 

 

Samling 1: Guds store redningsplan 
Beregnet på skolebarn 

 

Lek: Stiv heks 

En deltaker er «heks».  De som blir tatt på av heksa, må stå stille med bena fra hverandre. 
Man blir fri ved at en annen deltaker kryper mellom bena dine.  

Aktualisering:  

Hva hadde skjedd om alle ble tatt av heksa? Da ville heksa ha vunnet og leken vært over. Da 
var det ingen som kunne sette oss fri. Den som blir tatt av heksa, kan ikke hjelpe seg selv. 
Den er avhengig av å bli satt fri av en annen. Bibelen forteller at vi mennesker på en måte er 
i samme situasjon som i stiv-heks-leken. Vi trenger noen som kan sette oss fri.  

 

Fortell om Guds redningsplan ved hjelp av powerpoint-bilder: 

Fortell om Guds store redningsplan ved hjelp av powerpointserien «Guds store plan» 

Bilde 2: 

I begynnelsen, da Gud skapte himmelen og jorden, var alt bare godt. Gud skapte verden helt 
perfekt! 

Bilde 3: 

Gud gav menneskene en helt spesiell plass i skaperverket. Menneskene ble skapt for å leve 
sammen med Gud, hverandre og resten av skaperverket i denne perfekte verdenen.   

Bilde 4: 

Men Djevelen, Guds fiende, lokket menneskene til å gjør opprør mot Gud. Og menneskene 
lot seg lokke. De gjorde imot Guds vilje, og slik kom synden inn i verden. Synden gjorde at vi 
ikke lengre passet sammen med Gud.   

Bilde 5:  

Menneskene kunne ikke lenger være sammen med Gud i den perfekte hagen. Men Gud som 
hadde skapt menneskene, sluttet ikke å elske dem. Han laget en plan for hvordan han skulle 
vinne menneskene tilbake og redde dem. En dag, sa Gud, skal det komme en mann som skal 
knuse hodet til slangen 

Bilde 6: 
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I mange hundre år ventet menneskene på at Gud skulle sette i verk sin redningsplan. 

Bilde 7: 

Og så, når tiden var inne, sendte Gud sin egen sønn til jorden. Jesus ble født som et lite 
menneskebarn for å gjøre det som menneskene ikke klarte. Han levde et perfekt liv, uten 
synd. Likevel var han villig til å ta straffen som vi skulle hatt for alt det gale vi gjør.   

Bilde 8: 

Da Jesus døde på korset, tok han med seg alt det gale vi har gjort. Fordi Jesus tok straffen, 
kan menneskene igjen være sammen med Gud, i all evighet. Jesus har åpnet veien til Gud. 
Alt vi trenger å gjøre, er å tro på Jesus og ta imot Guds tilgivelse for syndene våre.   

Bilde 9: 

Dette kan vi lese om i bibelverset som ofte blir kalt for “del lille bibel”. Johannes 3,16 
oppsummerer på en måte hele Guds store redningsplan! 

Slå opp Johannes 3,16 og la barna streke under verset.  

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

Dette er verdens beste nyhet! Og dette er det viktig at alle får vite om!  

Slå opp Romerne 10. 13-15 og les sammen: 

“Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke 
tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at 
noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?’’ 

Misjonssambandet er en misjonsorganisasjon som sender ut misjonærer til ulike land i 
veorden, slik at flere skal få høre de gode nyhetene.  

 

Vis filmen: Hva skjer med barneklubben etter korona? Adelia tar ansvaret! - YouTube 
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Barnas Misjonsprosjekt 2021/22 støtter Misjonssambandet sitt arbeid i Indonesia.  Gjennom 
Barnas Misjonsprosjekt i fjor, ble vi litt kjent med Adelia og familien hennes. De er alle 
kristne og aktive i kirken der de bor. Og selv om Adelia bare så vidt har blitt tenåring, har 
hun allerede begynt å fortelle om Jesus videre til de yngre barna på barneklubben.  

I Indonesia er det bare ti prosent av innbyggerne som er kristne. Siden de kristne ikke er helt 
jevnt fordel utover dette store landet, er det mange indonesere som lever hele sitt liv uten å 
bli kjent med noen som kan fortelle dem om Jesus. Derfor er det så viktig at vi i Norge 
sender misjonærer som kan støtte og oppmuntre kirkene i Indonesia til å nå lenger ut.  

 

Be for Indonesia: 

• Be for Adelia, familien hennes og barneklubben hun går på 
• Be for de voksne lederne på barneklubben 
• Be om at flere indonesere må få høre om Guds store redningplan og komme til tro 
• Be om at koronapandemien i Indonesia må ta slutt og at alle snart må kunne vende 

tilbake til skole og arbeid 
• Be for misjonærene våre i Indonesia 

 

Aktivitet: Lag et hjertekort 
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Du trenger: 

• Fargede ark 
• Saks 
• Limstift 
• Linjal 

 

Slik gjør du: 

Klipp ut et hjerte i blått papir. Riv ut små, grønne papirbiter og fest dem på hjertet. Snu 
kortet og mål opp et kors med linjal. Klipp ut. Lim hjertebitene på svart bakgrunn. 
Alternativt: Klipp ut bokstaver som kan danne setningen “Jesus kom og sa “GÅ” og lim disse 
på kortet. 
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Samling 2: Det store oppdraget 
Beregnet på skolebarn 

Lek: Stafett 

Du trenger:  

• To poser med kjærligheter på pinne, nok til hver deltager.  
• En hinderløype. Bruk mulighetene som rommet gir. La barna klatre over bord, åle seg 

under stoler, springe sikksakk mellom tomflasker eller lignende.  

Del barna i to lag. Hvert av lagene stiller seg på rekke. Førstemann på hvert lag får en pose 
med kjærligheter. Posen skal deltageren frakte med seg gjennom hinderløypen. Deltageren 
skal så forsyne seg med en kjærlighet og levere fra seg resten av posen til nestemann. Det 
laget som først blir ferdig og har fordelt ut alle kjærlighetene, vinner stafetten. Sørg for at 
alle deltagerne får hver sin kjærlighet før du avslutter leken.  

Alternativt:  

I stedet for kjærligheter, kan stafetten gjennomføres med batterilys. Førstemann må tenne 
nestemanns lys før denne kan begynne.  

Aktualisering: 

Vi får – og gir videre! 

Hva hadde skjedd dersom noen hadde stukket av med hele posen med kjærligheter, uten å 
dele videre? Noen andre hadde gått glipp av kjærligheten de skulle hatt.  

Vi har fått oppleve Guds kjærlighet fordi noen andre delte budskapet om Jesus med oss. Vi 
kan ikke holde det for oss selv! Vi må gi det videre til andre!  

 

Fortell om det store oppdraget 

Hvem er det som har gitt oss oppdraget om å gå ut i verden og fortelle mennesker om 
Jesus? Det er det Jesus selv som har gjort.  

Slå opp og les sammen i Matteus 28, 18-20 

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.» 

Hvordan skal vi klare å gjennomføre et så stort oppdrag? 

Slå opp og les sammen Apostelgjerningene 1,8: 

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i 
Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 
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Vi skal altså ikke utføre dette oppdraget helt alene, med våre egne krefter. Den hellige ånd 
gir oss kraft. Og Jesus har lovet å være med oss.  

La dere merke til hvor vi skal skulle være Jesu vitner? Les Apostelgjerningene 1,8 igjen.  

Judea er landområdet rundt Jerusalem. Samaria er nabolandet til Judea. Når disiplene får 
denne beskjeden fra Jesus, befinner de seg på Oljeberget, like utenfor Jerusalem. 

Se på et kart over Israel på Jesu tid. Om dere har tilgang til kartet som følger 
andaktsopplegget «kort og godt bibelfortellinger», kan dere gjerne bruke dette. Finner dere 
Jerusalem, Judea og Samaria? 

Hva mente Jesus da han sa at vi skulle være hans vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og helt 
til jordens ende.  

Vi skal fortelle om Jesus der vi er. Noen skal dra litt lenger for å fortelle, andre steder i 
landet vårt. Og noen drar til andre kanten av jordkloden. Men oppdraget er akkurat det 
samme.  

Vi kan vitne om Jesus med ordene våre. Men vi kan også vitne om Jesu kjærlighet ved å 
gjøre gode ting for andre. I Matteus 5,16 står det: “Slik skal deres lys skinne for menneskene, 
så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!” 

 

Vis film: Dagsenteret i Medan – et trygt sted å være - YouTube 

 

 

Barnas Misjonsprosjekt 2021/22 støtter Misjonssambandet sitt arbeid i Indonesia. Der 
drives det blant annet et dagsenter hvor fattige barn og unge har et trygt sted å være. På 
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dagsenteret treffer barna trygge voksne som kan hjelpe dem med leksene. Der kan de treffe 
venner, og de får mat der. Dessuten får de høre om Jesus. Han som er veien, sannheten og 
livet! 

Eller: 

Vis film: Håndvask - viktigere enn noen gang - YouTube 

 

 

I fjor hørte vi om hvordan Barnas Misjonsprosjekt støttet et helseprosjekt hvor det blant 
annet ble brukt hånddokker for å lære barna om håndvask. Nå drar vi tilbake og ser hvordan 
det gikk med prosjektet da Indonesia stengte ned under pandemien.  

 

Aktivitet: Lag en jordklode av en papptallerken 
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Du trenger: 

• Papptallerken 
• Grønne ark 
• Et A3 ark som bakgrunn for “jordkloden” 
• Blå maling 
• Pensel 
• Limstift 
• Tusjer 

 

Slik gjør du: 

Mal baksiden av papptallerkenen blå.  

Riv opp det grønne papiret i små biter. Det blir stiligst dersom du klarer å få de grønne 
bitene til å ligne på kartet av jordkloden. Bruk gjerne et oversiktsbilde over jorden til å se 
etter.  Tegn opp konturene med en tusj før du begynner å lime på bitene.  

Alternativt limer du bare grønne biter vilkårlig på den blå bakgrunnen. Det blir fint det også! 

Lim jordkloden på A3-arket. Skriv rundt jordkloden: Dere skal være mine vitner...   

….helt til jordens ende.» 

 

 

Lek: Plasser blyanten i flasken 

I filmen "Et trygt sted å være for barna i slummen” så vi at barna lekte leker som trener dem 
på samarbeid. Kanskje dere vil forsøke dere på den samme leken? 
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Du trenger:  

• Hyssing 
• Saks 
• Blyant  
• Flaske 

 

Klipp hyssingen i like lange biter. La hver deltager knyte ene enden av hyssingen rundt livet. 
Den andre enden knytes fast i blyanten. Nå må deltagerne samarbeide om å plassere 
blyanten ned i flasketuten.  

 

Bønneemner: 

• Be for barna og de unge i Indonesia 
• Be om at de får være friske  
• Be om at alle som gikk glipp av undervisning under koronaen må få komme tilbake 

på skolen 
• Be for alle som jobber for å gjøre hverdagene til disse barna bedre 
• Be om at barna og de unge må få møte Jesus 
• Be for misjonærene våre i Indonesia 
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Ekstra filmressurser: 
 

Verdens Største Oppdrag! - YouTube 

 

https://youtu.be/IQcwEp_rM2k 

Denne episoden av youtube-kanalen «Intro» handler om misjonsoppdraget og NLMs arbeid 
i Indonesia. Vis hele episode, eller start filmen 3 minutter og 55 sekunder inn i episoden for 
å vise filmklippet som handler om Indonesia. Avslutt i såfall visningen 4 minutter og 52 
sekunder inn i episoden. 

 

 

Fakkelbærerne: 30 minutter lange tegnefilmer om kristne troshelter, norsk tale 

 

Fakkelbærerne, eller The Torchlighters, er en serie med tegnefilmer om kristne troshelter, 
som Augustin, Luther og Corrie ten Boom. I serien finner vi også flere misjonærer.  

Serien er utarbeidet av Christian History Institute. Filmene er oversatt til norsk av Visjon 
Norge og er tilgjengelig på deres nettside tvvisjon.no 

Selv om tegnefilmene ikke nødvendigvis speiler arbeidsvilkårene til dagens misjonærer, er 
det inspirerende og trosstyrkende å bli bedre kjent med disse trosheltene! 
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Se for eksempel filmen om den britiske misjonæren Gladys Aylward: 
https://tvvision.no/serie.php?c=4&p=1921&e=261099 

Glady Aylward dro alene fra England til Kina med tog i 1930. Mest kjent for å føre 100 
foreldreløse barn over fjellene i sikkerhet fra japanske soldater under andre verdenskrig.  

NB! Se gjerne gjennom filmene før du viser dem for barna. Noen av filmene har sterke 
scener for de minste barna.  
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Kopieringsoriginaler 
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